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עבודות ליצירת
נתיבי תחבורה ציבורית

הרצליה  ועיריית  איילון  נתיבי  חברת  התחבורה,  משרד 
מובילים את הקמת הרשת המטרופולינית, על מנת שתוכלו 

לבחור בתחבורה ציבורית נוחה, יעילה ומתקדמת יותר.

אנו שמחים לבשר על תחילת עבודות ליצירת נתיבי תחבורה 
ציבורית ושדרוג הצומת במקטע מחלף הסירה וצומת משה 

דיין, החל מחודש יוני 2021 ולמשך כשנתיים וחצי.

 העבודות יכללו:

סלילת שביל 
אופניים

שדרוג המרחב 
והצומת

פיתוח נופי 
ושתילת עצים

סלילת נתיב
תחבורה ציבורית
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מדרכה חסומה מעבר הולכי רגל במדרכה ממול מעבר להולכי רגלאתר עבודות נתיב תחבורה ציבורית תחנת אוטובוסמסלול נסיעה לרכב פרטי

מפת הסדרי תנועה, מחלף הסירה | שלב א'

הפניה שמאלה 
לכביש 2 צפון 

לתחבורה 
ציבורית בלבד

מפת הסדרי תנועה במחלף הסירה שלב א':

הסדרי תנועה ועבודה:

לנהגים מומלץ להיעזר ביישומון 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית 
ומודים לכם על שיתוף הפעולה.

נתיבי הנסיעה יצומצמו לסירוגין לכל אורך תקופת העבודות 

גישת הולכי רגל במדרכה הדרומית תתאפשר לתחנת האוטובוס בלבד 
בשאר המקטע, המעבר יתאפשר דרך המדרכה הצפונית בלבד

העבודות יבוצעו במקטעים על מנת לצמצם את ההפרעה
לתושבים והנוסעים

ייתכנו עבודות לילה, הודעה אודות עבודות אלה תצא בנפרד 

הפניה שמאלה לכביש 2 צפון תתאפשר לתחבורה ציבורית בלבד 

העבודות יבוצעו בימים א'-ו' משעה 6:30 ועד השעה 18:00 
בימי שישי העבודות יבוצעו עד השעה 13:00



שאלות ותשובות:

מה העבודות כוללות?
העבודות יכללו הוספת נתיבי תחבורה ציבורית אמצעיים מתחת לגשר 

הסירה ובצומת משה דיין, וסלילת שביל אופניים.

מה הסדרי התנועה והעבודה הצפויים? 
צפויות  היום.  שעות  כל  לאורך  נתיבים  צמצומי  כוללות  העבודות 
רגל  להולכי  הנגישות  אך  הדרומית,  המדרכה  של  לסירוגין  חסימות 
תישמר על ידי מעבר הולכי רגל במדרכה הצפונית. העבודות יבוצעו 

במקטעים על מנת לצמצם את ההפרעה לתושבים והנוסעים. 

מדוע נבחר מקטע זה ליצירת נתיב תחבורה ציבורית?
וכניסה  ליציאה  מהירה  אלטרנטיבה  לייצר  במטרה  נבחר  זה  תוואי 
מהעיר, להפחית את העומס התנועתי באיזור וליצור קישוריות למרכז 

העיר הרצליה ולצירי ההעדפה הקיימים.

מה שלביות הביצוע בפרויקט?
שלב א' מדרכה דרומית - כשנה 

שלב ב' מדרכה צפונית - כשבעה חודשים
שלב ג' מפרדה - כחצי שנה 

לפרטים נוספים, מוזמנים להיכנס לאתר העירוני בכתובת:
herzliya.muni.il/mahir-lair 

פה עבורכם ובשבילכם, קשרי קהילה:
mahirlair@bncr.co.il | 072-2211599

ייתכנו שינויים בלוחות הזמנים ושלביות הביצוע בהתאם 
להתקדמות הפרויקט



לבחור לעקוף
את הפקק

* 8541
  ayalonhw.co.ilayalonhw.co.il

106
מוקד שירות עירוני


